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تدمير مرابض مدفعية حوثية في احلديدة
دم��رت ال��ق��وات املشتركة في الساحل الغربي اليمني، 
ال��س��اع��ات امل��اض��ي��ة، مربضني للمدفعية استحدثتهما 
ميليشيات احلوثي االنقالبية، واستخدمتهما في قصف 
قرى آهلة بالسكان في مديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة 

غرب البالد.

وقال بيان صادر عن اإلعالم العسكري للقوات املشتركة، 
مساء السبت، إن امليليشيات احلوثية وضمن خروقاتها 
املتصاعدة التفاق وقف إطالق النار شنت قصفا مكثفا من مواقع 
مستحدثة في محيط مدينة الدريهمي صوب مواقع )املشتركة( 
وأخرى طالت قرى بعيدة عن أي هدف عسكري غرب املدينة، 

وأثارت الرعب في صفوف األهالي.
وأض���اف أن ال��ق��وات املشتركة رص��دت م��ص��ادر النيران 
ومتكنت من دك مربضني ملدفعية امليليشيات وحتصيناتها 
ومصرع وجرح عدد من عناصرها. ووزع اإلعالم العسكري 

مشاهد للحظة دك املواقع املستخدمة في قصف أهداف مدنية.
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استهدف سالح اجلو اإلسرائيلي مواقع 
تابعة حلركة حماس في قطاع غزة في وقت 
متأخر ردا على إطالق صواريخ من اجليب 
اه إسرائيل، بحسب بيان  الفلسطيني باتجّ

للجيش.
وازداد التصعيد ب��ني ال��ط��رف��ني منذ 
كشف الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب 
ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ع��ن خطته ل��ل��س��الم بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، والتي رفضها 
الفلسطينيون بشدجّة واعتبروها منحازة 

للجانب اإلسرائيلي.
وأف��اد اجليش اإلسرائيلي أن “مقاتالت 
ومروحيات استهدفت مواقع ملنظمة حماس 
اإلرهابية وسط قطاع غزة”، مبا فيها نقطة 

عسكرية.
وأص���در اجليش اإلسرائيلي ف��ي وقت 
سابق بيانا أكد فيه “إطالق مقذوفني من 
قطاع غزة باتاه األراضي اإلسرائيلية”، 

من دون اإلشارة إلى وقوع إصابات.
وردا على ذل��ك، أعلنت إس��رائ��ي��ل أنها 
عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها 

على غزة.
وأعلنت وحدة وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
ال��ت��ي ت��ش��رف ع��ل��ى األن��ش��ط��ة امل��دن��ي��ة 
ف��ي األراض���ي الفلسطينية “كوغات” أن 
“توسعة منطقة الصيد البحري وإع��ادة 
ال��ع��م��ل ب�500 ت��ص��ري��ح دخ���ول ت��اري 
وعمليات تسليم اإلسمنت ألغيت” بسبب 

إطالق الصواريخ.
وخاضت حماس وإسرائيل ثالث حروب 

منذ العام 2008، لكن احلركة اإلسالمية 
لت إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع  توصجّ
الدولة العبرية، خففت األخيرة على إثرها 
بشكل تدريجي احلصار املفروض على غزة 

مقابل التهدئة.
وت��ب��رر إس��رائ��ي��ل احل��ص��ار باحلاجة 
الحتواء حركة حماس التي تسيطر على 

القطاع منذ العام 2007.
وي��ع��ت��ب��ر م��ع��ارض��و ه���ذه ال��س��ي��اس��ة 
اإلسرائيلية أنها مبثابة عقاب جماعي 

لسكان غزة.
وأطلق الفلسطينيون في غزة صواريخ 
لة مب��واد  وق��ذائ��ف ه��اون وب��ال��ون��ات محمجّ
��اه جنوب إسرائيل  قابلة لالنفجار ب��اتجّ
على نحو شبه يومي منذ كشف ترامب عن 

خطته.
وت��ف��رض إس��رائ��ي��ل ح��ص��ارا على غزة 
اخل��اض��ع��ة م��ن��ذ ال��ع��ام 2007 لسيطرة 
“حماس”، وذلك بذريعة احتواء احلركة 
لها إسرائيل مسؤولية  الفلسطينية التي حتمجّ

إطالق أي صاروخ من القطاع.
وي��ع��ت��ب��ر م��ع��ارض��و ه���ذه ال��س��ي��اس��ة 
اإلسرائيلية أنها مبثابة عقاب جماعي 
لسكان غ�����زة.وازدادت وت��ي��رة الهجمات 
الفلسطينية بعد إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب خطته حلل النزاع في الشرق 
األوس��ط، والتي لقيت ترحيبا إسرائيليا 

وتنديدا فلسطينيا.
وم��ن��ذ إع����الن اخل��ط��ة ف���ي 28 يناير 
تضاعف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون 

والبالونات املتفجرة واحلارقة من القطاع 
باتاه إسرائيل.

وتنص اخلطة األميركية على االعتراف 
بالقدس عاصمة “موحدة” إلسرائيل، كما 
تنص على ض��مجّ املستوطنات املقامة في 

الضفة الغربية، وباألخص في غور األردن، 
الى إسرائيل. وتعترف في املقابل، بدولة 
فلسطينية منزوعة السالح تضم ما تبقى 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويهدد إط��الق الصواريخ والضربات 

اإلسرائيلية االنتقامية بنسف الهدنة الهشة 
املعمول بها بني إسرائيل وحماس، والتي 
خففت الدولة العبرية مبوجبها وبشكل 
طفيف احلصار املفروض على غزة مقابل 
التهدئة.ومنذ 2008، شنت إسرائيل ثالث 

ح��روب على حماس والفصائل األخ��رى 
في القطاع ال��ذي يعيش فيه نحو مليوني 
فلسطيني يعانون من النزاعات والفقر في 
ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 

13 عاماً.

عالوي: حكومة مستقلة ونزيهة 
ومن الكفاءات خالل هذا األسبوع

قصف غزة

صواريخ إطالق  على  ردًا  القطاع  على  يفرضها  قيود  رفع  عن  تراجع 

غزة في  حلماس  تابعة  مواقع  قصف  يواصل  الصهيوني  الكيان 

29 مليون قطعة سالح تنتشر بأنحاء ليبيا األمم املتحدة: 
قالت األمم املتحدة ف��ي تقرير لها إن ليبيا 
تضم أكبر مخزون في العالم من األسلحة غير 
اخلاضعة للرقابة، وحذرت من تأثير انتشار هذه 

األسلحة على تهديد حياة املدنيني.
التقرير األمم��ي ح��ذر من أن ليبيا تضم أكبر 
مخزون في العالم من األسلحة غير اخلاضعة 
للرقابة يقدر مبا بني 150 و200 أل��ف طن في 

جميع أنحاء البالد.
األمم املتحدة أبدت تخوفاً من كمية األسلحة 
الكبيرة ف��ي ليبيا، وح���ذرت م��ن أث��ر استمرار 
األعمال العدائية في البالد على تفاقم مشكلة 
األلغام واملتفجرات األرضية، وتهديدها حلياة 

املدنيني.
وعلى خلفية هذا التهديد، تدرس املنظمة في 
جلستها القادمة قراراً يفرض حظر األسلحة في 

ليبيا بشكل كامل.
هذا االنتشار الواسع للسالح فاقم من األزمة 
التي تعيشها البالد وساهم في انتعاش خاليا 
اإلرهاب النائمة التي تستخدم، حسب اخلبراء، 
تارة األسلحة للعودة للحياة في البلد اإلفريقي 

العربي.
التقديرات األممية أش��ارت إل��ى أن ع��دد قطع 
السالح في ليبيا بلغ 29 مليون قطعة، بني خفيفة 
ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد 

القتال في ليبياآخر خالل األربعني عاماً املاضية.

تونس: حركة النهضة تعلن رفضها   
حلكومة الفخفاخ

أردوغان: صفقة القرن ليست سوى تهديد للسالم باملنطقة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان، 
إن خطة السالم األمريكية املزعومة املعروفة 
ب�”صفقة القرن” “ليست سوى تهديد للسالم” 
في املنطقة. جاء ذلك في تصريح للصحفيني 
على منت الطائرة الرئاسية أثناء عودته من 

باكستان إلى تركيا.
وأض���اف أردوغ�����ان: “ننتظر م��ن منظمة 
التعاون اإلسالمي أن تدعو جميع أعضائها إلى 
اتخاذ موقف واض��ح ضد هذه اخلطة )صفقة 

القرن(”.
وأش���ار إل��ى أن “دول االحت���اد األوروب���ي 
وإفريقيا ال تقبل خطة السالم املزعومة، وأعتقد 
أننا بهذا املوقف سنحقق النتيجة املرجوة في 

األمم املتحدة”.
وبخصوص الوضع في إدلب، أشار أردوغان 
إلى أن النظام بدأ بتطويق نقاط املراقبة التركية 

في إدلب، مؤكدا أن أنقرة “ال ميكنها الصمت إزاء 
ذلك، وستقوم مبا يلزم”.

وح��ول وص��ف املبعوث األمريكي اخلاص 
إل��ى سوريا جيمس جيفري اجلنود األت��راك 
بالشهداء في إدل��ب عقب استهدافهم من قبل 
النظام السوري، قال أردوغان: “وصف جيفري 
جلنودنا الذين سقطوا في إدلب ب�)الشهداء( 

غير مقنع لنا”.
وأش���ار إل��ى أن “إقرار الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بأنجّ تركيا على حق )فيما يتعلق 
مبوقفها من أحداث إدلب(، أهم بكثير من إقرار 
جيفري، وطاملا أقرجّ السيد ترامب بأننا على حق، 
فعليه أن ُيظهر موقفا حازماً لكي يكون لهذا 

األمر معنى”.
وحول زيارته إلى باكستان، قال أردوغان 
إن الزيارة جاءت في وقت تشهده فيه املنطقة 

والعالم تطورات مهمة.
وأوضح أن الزيارة شهدت توقيع 13 اتفاقية 
بني البلدين في مجاالت عدة بينها الصناعات 
الدفاعية والتجارة والنقل والسياحة واملنتجات 

احلالل.
ولفت إل��ى أن البلدين شكال أيضا اإلط��ار 
االستراتيجي لرفع حجم التبادل التجاري 

بينهما إلى 5 مليارات دوالر بحلول 2023.
وذكر أنه خالل لقاءاته في باكستان تناول 

أيضا املسائل اإلقليمية.
وأض����اف ف��ي ه���ذا اخل���ص���وص: “كشمير 
وفلسطني وس��وري��ا وليبيا جميعها قضيتنا 
املشتركة، ورغم أن لكل واحدة منها خصائصها، 
إال أنه ليس ممكنا إقامة سالم إقليمي وعاملي 
دون حل هذه األزمات، لذلك حتركنا معا بإرادة 

مشتركة يحظى بأهمية حيوية”.

إصابة مقر للتحالف قرب السفارة األميركية في بغداد بصواريخ
أص��اب��ت ع��دة ص��واري��خ ق��اع��دة عراقية تضم ق��وات 
أميركية قرب سفارة واشنطن في بغداد في الساعات 
األولى من أمس األحد، حسبما أفادت مصادر عسكرية، 
في هجوم جديد ضمن سلسلة ضربات استهدفت مقرات 
وج��ن��ود أميركيني ف��ي ال��ع��راق خ��الل األش��ه��ر األربعة 

االخيرة.
��د املتحدث باسم التحالف ال��دول��ي ال��ذي تقوده  وأكجّ
الواليات املتحدة في العراق اجلنرال مايلز كاغينز في 
تغريدة “إصابة القاعدة العراقية التي تضمجّ قوات )من 
التحالف( بصواريخ صغيرة في املنطقة الدولية )...( 

عند الساعة 03،24 )بتوقيت العراق(”.
وذكر أنجّ الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات. والقاعدة 
املعروفة باسم “يونيون 3”، هي مقر التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحدة في العراق منذ 2014 ملساعدة 
القوات احمللية على محاربة تنظيم الدولة االسالمية 

املتطرف.
م��ن جهتها، أعلنت ال��ق��وات العراقية سقوط ثالثة 

صواريخ كاتيوشا داخ��ل املنطقة اخلضراء حيث مقر 
عات السفارة األميركية واالمم  ق��وات التحالف ومجمجّ

املتحدة وجهات حكومية.
وسقط ص���اروخ راب��ع ف��ي “مقر ال��دع��م اللوجستي 
للحشد الشعبي” ال��ذي يضم فصائل شيعية مسلجّحة 
مندمجة في اجليش العراقي، وفقا للقوات العراقية، علما 
أن املقر يقع في منطقة بعيدة عن مقر التحالف. ولم يصدر 

أي تعليق من احلشد الشعبي.
ولم يسبق أن أصيب مقر للحشد الشعبي ومقر للقوات 
الدولية بصواريخ في وق��ت متزامن، حيث أن القوات 
بة من  األميركية غالبا ما تتجّهم الفصائل الشيعية املقرجّ
إي��رن واملنضوية ف��ي صفوف احلشد بالوقوف وراء 

الهجمات ضد أهداف أميركية.
ولم تتنب أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة 
األميركية األحد. ومنذ نهاية اكتوبر، تعرجّضت السفارة 
األميركية في بغداد وق��واع��د تضم ق��وات أميركية في 

العراق إلى 19 هجوم صاروخي.

واخلميس سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية 
يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق، 

من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في األرواح.
وك��ان الهجوم األول على القاعدة منذ استهدافها 
بثالثني صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبجّب مبقتل متعاقد 
مدني أميركي وبتصعيد بني واشنطن وطهران على أرض 

العراق.
بة من  واتجّهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي املقرجّ
إيران بشن الهجوم، ونفجّذت قواتها غارات أودت بحياة 
25 مقاتالً من الفصيل الشيعي الذي دفع مبناصريه نحو 

مهاجمة السفارة األميركية في حترجّك غير مسبوق.
وف��ي الثالث من ديسمبر، نفجّذت ال��ق��وات األميركية 
ية قرب مطار بغداد الدولي أودت بحياة قائد  ضربة جوجّ
فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني اجلنرال قاسم 
سليماني، ونائب رئيس هيئة احلشد الشعبي التي تضم 
فصائل عراقية شيعية مسلجّحة بينها كتائب حزب الله أبو 

مهدي املهندس.
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واشنطن تختار أعضاء جلنة إعداد
 خرائط »صفقة القرن«

ذك��رت وسائل إع��الم إسرائيلية أنجّ الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، اختار أعضاء جلنة رسم خرائط ستحدد 
مناطق السيادة اإلسرائيلية التي ستفرضها على األراضي 

الفلسطينية ضمن “صفقة القرن” املزعومة.
وقالت قناة “كان” )رسمية(، إن جلنة رسم اخلرائط 
اإلسرائيلية - األميركية، والتي ستحدد مناطق السيادة 

اإلسرائيلية، قد بدأت عملها بالفعل.
ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، قوله 
إن “ترامب عني مندوبني أمريكيني في اللجنة، وهم سفير 
واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاريه 
آرييه اليتستون، وسكوت ليث رئيس ش��ؤون العالقات 
اإلسرائيلية - الفلسطينية ف��ي مجلس األم���ن القومي 

األميركي.
وبحسب القناة، ف��إن اخلطوة األميركية تأتي بعد أن 
أعلنت إسرائيل عن هوية أعضائها في اللجنة وهم؛ وزير 
السياحة ياريف ليفني، والسفير اإلسرائيلي لدى الواليات 
املتحدة رون ديرمر، ورونني بيرتس املدير التنفيذي ملكتب 
رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو. ولم توضح 

القناة طبيعة هذه اخلرائط.
وفي 28 يناير املاضي، أعلن ترامب عن خطة تضمنت 
إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور 
وأن��ف��اق، وعاصمتها ف��ي ج��زء م��ن ال��ق��دس الشرقية، مع 
جعل مدينة القدس احملتلة عاصمة مزعومة وغير مقسمة 

إلسرائيل، وسط رفض عربي ودولي واسع.

أعلن رئيس ال��وزراء العراقي املكلَجّف، محمد 
ع��الوي، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي 
مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها خالل األسبوع 

احلالي.
وكتب ع��الوي على حسابه في “تويتر”: 
“اقتربنا من إكمال كابينة وزاري���ة مستقلة 
م��ن األك��ف��اء وال��ن��زي��ه��ني م��ن دون ت��دخ��ل أي 
طرف سياسي. سنطرح أسماء هذه التشكيلة 
خ��الل األسبوع احلالي بعيداً عن الشائعات 
والتسريبات”. واع��ت��ب��ر أن ه��ذه التشكيلة 
احلكومية املستقلة والنزيهة ستكون “إجنازا 

تاريخيا”.

وأضاف: “نأمل في استجابة أعضاء مجلس 
النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ 
مطالب الشعب”. ميدانياً، تستمر التظاهرات 
املنددة بالفساد احلكومي املستشري واخلدمات 
الرديئة ونقص فرص العمل منذ أكتوبر املاضي 
في بغداد وعدة مناطق عراقية، وقد وقع خاللها 

550 قتيالً و3000 جريح بني احملتجني.
وبعد استقالة حكومة عادل عبد املهدي على 
وقع االحتجاجات، متت تسمية وزير االتصاالت 
العراقي السابق، محمد توفيق عالوي، رئيساً 
للوزراء في تطور رحبت به إيران ووافقت عليه 

األحزاب املرتبطة باحلشد.

أعلن رئيس احلكومة التونسي املكلف الياس 
الفخفاخ تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت 
بعقبة اع��الن حركة النهضة االسالمية انسحابها 
منها.وكان الرئيس التونسي قيس سعيجّد قد كلف 
الفخفاخ وزي���ر املالية السابق تشكيل حكومة 
جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب اجلملي 

ح النهضة في نيل ثقة البرملان. مرشجّ
وضمت تشكيلة الفخفاخ العديد من ال��وزراء 
الذين ينتمون الى حركة النهضة التي آثرت اعالن 
انسحابها حتى قبل الكشف عن اسماء ال��وزراء 

رسميا.
وق��ال الفخفاخ خ��الل تقدمي حكومته من قصر 
قرطاج في كلمة نقلها التلفزيون التونسي “إن 
شريكا اساسيا وأعني حركة النهضة اختارت عشية 
اليوم وقبل ساعة من االع��الن عن ه��ذه التركيبة 

االنسحاب”.
وأض���اف أن النهضة ق���ررت اي��ض��ا ع��دم منح 
حكومته الثقة، وذلك بسبب “عدم تشريك حزب قلب 
تونس في االئتالف احلكومي”. ولفت الى أن هذا 

القرار “يضع البالد امام وضعية صعبة”.
وتطالب احلركة بحكومة وح��دة وطنية تشمل 
حزب “قلب تونس”، الذي يعد ثاني أكبر األحزاب 

في البرملان ب38 مقعدا ويتزعمه رج��ل االع��الم 
واملرشح الرئاسي اخلاسر نبيل القروي.

لكن الفخفاخ قال انه اتفق مع الرئيس للبحث عن 
حلول من خالل اخليارات الدستورية والقانونية 
والسياسية املتاحة، في اشارة الى ان حكومته ميكن 

ان تخضع للتعديل.
وت��ص��درت حركة النهضة انتخابات اكتوبر، 
اال انها لم تتمكن من اح��راز الغالبية.وقال رئيس 
مجلس الشورى في النهضة عبد الكرمي الهاروني 
لفرانس برس السبت “قررت حركة النهضة عدم 

املشاركة في احلكومة او في التصويت على الثقة”.
ولنيل احلكومة ثقة البرملان عليها أن حتوز 
ل منهم  على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكجّ

مجلس نواب الشعب.
وان��خ��رط الفخفاخ ف��ي السياسة بعد ث��ورة 
ع��ام 2011 في صفوف ح��زب التكتجّل االجتماعي 
الدميوقراطي الذي حتالف مع النهضة في حكومة 

“الترويكا”.
وفي أواخر 2011 عني الفخفاخ وزيرا للسياحة، 
قبل أن يتولى وزارة املالية ف��ي ك��ان��ون األول/
ديسمبر 2012، وهو منصب استمرجّ فيه لغاية يناير 

.2014


